Licença de uso do programa S.O.S Backup
Fabricante: Virtos Informática Ltda.
Rua Jerônimo Coelho, 389 - 3º Andar - Centro
88010-030 Florianópolis SC Brasil
IMPORTANTE: por meio do simples ato de instalação da licença de uso do S.O.S Backup, você,
doravante denominado Licenciado, estará aceitando todos os termos e condições estabelecidos neste
contrato. Caso não concorde, não instale o programa e devolva, dentro do prazo de sete dias contados a
partir do recebimento do programa, todo o material por ventura recebido para a Virtos. Se desejado,
solicite o reembolso da quantia já paga, menos 20% para cobrir custos administrativos realizados.
Objeto: a Virtos concede ao Licenciado o direito de uso não-exclusivo de cada licença de uso de
programa em um único computador e em um único local, pelo período de vigência deste contrato.
Propriedade: a Virtos reserva para si todo e qualquer direito de propriedade advindo do programa,
inclusive propriedade intelectual, sendo vedados, de forma expressa, o sublicenciamento, o empréstimo,
a transferência e a comercialização do programa a terceiros.
Reprodução: é expressamente proibida a reprodução total ou parcial do programa e do material que o
compõe.
Vigência: este contrato vige pelo tempo de validade da licença de uso determinado na nota fiscal.
Rescisão: este contrato pode ser rescindido caso seja descumprido qualquer termo ou condição do
mesmo, bem como se houver interesse de qualquer uma das partes. A rescisão do contrato será
comunicada por meio de notificação extrajudicial. Havendo a rescisão, o programa não poderá mais ser
utilizado e todo o material que o compõe deverá ser inutilizado.
Garantia: a garantia fornecida pela Virtos é a estabelecida em lei (Art. 26, II, da Lei n. 8.078/90) e nada
mais.
Limitações: a Virtos e seus distribuidores não se responsabilizam por quaisquer danos ou prejuízos,
diretos ou indiretos, advindos do uso incorreto ou indevido do programa. A Virtos não se responsabiliza
pela perda de informações decorrente da utilização do programa ou danos ou prejuízos daí advindos.
Todas as garantias descritas neste contrato limitam-se exclusivamente ao valor pago pelo Licenciado ao
adquirir o programa.
Suporte: a Virtos oferece suporte técnico gratuito ao Licenciado por noventa dias (contados a partir da
emissão da nota fiscal). O horário de atendimento é das 9:00 às 17:00 horas (horário de Brasília), em
dias úteis, pelo telefone (48) 2106-1400 ou pelo e-mail suporte@virtos.com.br.
Foro de eleição: em caso de conflitos oriundos da interpretação deste contrato, fica eleito o foro de
Florianópolis/SC para dirimi-los.

Florianópolis/SC, 1º de janeiro de 2016.
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